
 

 

 

 

 
 

  

 ؟  بالموجة الصوتيةس/ ما المقصود 

  سلسلة من التضاغطات والتخلخالت التي تنتقل عبر المادة ج/ 

 

  ما المقصود بكل من : س/ 

 الموجة التي تنتقل الموجة من خاللها  الوسط 

 مناطق الهواء التي تشتمل على عدد كبير من الجسيمات  االنضغاطات 

 مناطق الهواء التي تشتمل على عدد قليل من الجسيمات  التخلخالت 

  منطقة تحتوي على القليل من الجسيمات او ال تحتوي على جسيمات  الفراغ 

 الموجات الصوتية التي تنعكس مرة أخرى  صدى الصوت 

 ارتداد موجة عند ارتطامها بالسطح  االنعكاس 

 عدد مرات اهتزاز جسم في الثانية  التردد 

  مدى ارتفاع الصوت او انخفاضه  حدة الصوت 

 التغير في التردد بسبب االنتقال تجاه موجة او االبتعاد عنها  تأثير دوبلر 

 مقياس قوة الصوت او ضعفه  شدة الصوت 

 ارتفاع موجة صوتية او مدى كثافة الهواء في التضاغطات او التخلخاللت  السعة 

 وحدة قياس شدة الصوت  dBالديسيبل 

 نظام يستخدم لتحديد الموقع بالصدى اسفل الماء للبحث عن االجسام  السونار 

  

 ؟ ما هي سرعة انتقال الصوت في كال من الهواء والفوالذس/ 

  m/s 343الهواء بسرعة                  m/s 6000الفوالذ بسرعة ج/ 

 

 كيف تنشأ الفروق في سرعة الضوء ؟ س/ 

  ج/ بسبب ابتعاد الجسيمات عن بعضها البعض 

 

  في أي أنواع من المواد ينتقل الصوت بشكل اسرع ؟ س/ 

من بعضها البعض بخالف في المواد الصلبة ينتقل الصوت بشكل اسرع بسبب تقارب الجسيمات ج/ 

 المادة السائلة والغازية 

 

 ؟  تتحرك جسيمات الصوت في الوسط الدافئ اسرع من الباردس/ علل : 

 الن الجسيمات في الوسط الدافئ تتحرك بسرعة أكبر من الوسط البارد ج/ 

 دولة االمارات العربية المتحدة

 هيئة المعرفة والتنمية البشرية

قسم العلوم – مدرسة الشروق الخاصة  

..............................االسم :   

............. /  الصف : الخامس  

9201/    ......../التاريخ :   

 والمعدن الصوت والضوء

  الصوت  



 

 س/ هل يستطيع الصوت االنتقال في منطقة ال تحتوي على جسيمات ؟ 

قل ي ينتكج/ ال يستطيع الصوت االنتقال في منطقة ال تحتوي على جسيمات الن الصوت يحتاج الى وسط 

 خالله 

 

 س/ ما خصائص المادة التي تعمل على عزل الصوت ؟ 

  غير مستوية  –سميكة  –ج/ جدران مغطاة بمادة ناعمة 

 

 س/ ما شدة الصوت التي تبدأ عندها األصوات في اتالف السمع ؟ 

   dBديسيبل  85ج/ 

 

 س/ ما خواص الصوت ؟ 

 له طول –له تردد  –ينتقل على شكل تضاغطات وتخلخالت  –ج/ يحتاج الى وسط مادي كي ينتقل 

 له سعة  –موجي 

 

 س/  من الشكل امامك : 

 وضح اماكن القمم والقيعان على الرسم ؟ 

 

 ما الفرق بين التضاغطات والتخلخالت ؟

 التضاغطات : المناطق التي تشتمل على عدد كبير 

 من الجسيمات 

 التخلخالت : المناطق التي تشتمل على عدد صغير 

 من الجسيمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 س/ ما المقصود بكل من : 

  في موجة المسافة بين قمة والقمة التي تليها  طول الموجة 

 حزمة دقيقة من الطاقة ينتقل من خاللها الضوء  الفوتون 

 ) تأخذ لون الضوء الذي ينفذ منها ( االجسام التي تسمح بمرور معظم الضوء  االجسام الشفافة 

 ) تأخذ لون الضوء ........ ( االجسام التي تشوش على الضوء اثناء مروره  جسام شبه الشفافةاال

 االجسام التي تسمح بمرور قدر ضئيل من الضوء او عدم مروره  االجسام المعتمة 

 هي غياب الضوء  الظالل 

 التشتت المنتظم للموجة  االنعكاس 

 زاوية شعاع الضوء الساقط مساوية لزاوية شعاع الضوء المنعكس  قانون االنعكاس 

 انحراف الموجات عند مرورها من مادة الى أخرى  االنكسار 

 المسافة بين الجسم والمرآة = المسافة بين المرآة والصورة ) الصورة حقيقية ( المراة المستوية 

 ) الصورة مقلوبة مصغرة (اذا كان االنحناء للداخل  المرآة المقعرة

 اذا كان االنحناء للخارج ) الصورة معتدلة مصغرة (  المرآة المحدبة 

 البالستيك النقي في شكل مثلثجزء تم قطعه من الزجاج او  المنشور 

 مجموعة من األلوان في قوس قزح او من الضوء المخترق لمنشور  الطيف 

  

 

 ؟  ما هي خصائص الجسيمات الموجودة في الضوءس/ 

 ج/ 

 يتكون من موجات كهربية ومغناطيسية ) كهرومغناطيسية (  -1

 الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة  -2

 ليس للضوء كتلة ولكن له كمية حركة مثل الجسيم  -3

  تسمى جسيمات الضوء بالفوتونات  -4

 

  على ماذا يعتمد كون الجسم معتماً او شبه شفاف او شفاف ؟ س/ 

 لون الضوء  –سمك مادته  –نوع مادته ج/ 

 

 ما هي مصادر الضوء ؟ س/ 

 طبيعية : مثل الشمس                    صناعية : مثل المصباح اليدوي ج/ 

 

  على ما تعتمد الظالل ؟ س/ 

 المسافة بين الجسم والمكان الذي يتم القاء الظل فيه  –المسافة بين مصدر الضوء والجسم  –الزاوية ج/ 

 

 

 

 الضوء 



 يظهر القلم الرصاص وكأنه مكسور عند وضعه في كوب من الماء ؟ س/ 

 ف اشعةالختالف الوسط الذي ينتقل الضوء من خالله فتتغير سرعته من الهواء الى الماء فتنحرج/ 

 الضوء فيظهر مكسور 

 

 ؟  على ماذا يعتمد حجم الصورة وموقعهاس/ 

  مكان الجسم والعدسة بالنسبة لبعضهم البعض ج/ 

 

 يستطيع الضوء االنتقال عبر الفراغ ؟ س/ 

 ألنه عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ليس له كتلة ولكن له كمية حركة  ج/ 

 

 

 

 

 من الشكل امامك : س/ 

 ماذا تسمى هذه الموجات ؟  -1

 موجات كهرومغناطيسية 

 

 اي من هذه الموجات ذات تردد اعلى ؟  -2

 اشعة جاما 

 

ما المصدر الذي يستطيع انتاج جميع اشكال االشعاع  -3

 ؟ الشمس 

 

 ما الفرق بين اللون األحمر والبنفسجي ؟ س/ 

 اللون البنفسجي له الطول الموجي األقصر  –ج/ اللون األحمر له الطول الموجي األطول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي :  -السؤال األول : أوال 

 -أى خاصية تصف المعادن التى تنكسر إلى أسطح ناعمة ؟ :  .1

A- الصالدة                                                                      B- االنفصام 
C-المكسر                                                                        D- اللون 

 مادة صلبة طبيعية ذات تركيب متميز تشكلت من مواد غير عضوية فى القشرة األرضية   .2

A-                                                      الصهارة               B- الرواسب 
C       -                                        الحمم البركانية                     D – المعادن 

 -الطريقة التى يعكس بها المعدن الضوء   : .3

A-                                                    الصالدة                 B- االنفصام 
C –                                                                البريق      D- المكسر 

 -جسم صلب يأخد شكل هندسى ثابت  : .4

    A- البلورة                                                                        B-  المكسر 

C     - البريق                                                                         D – االنفصام 

  -:  بيضاء لمعرفة أى خاصيةعندما تحاول معرفة نوع من المعادن فإنك بحاجة لقطعة قرميد  .5

A- الصالدة                                                                      B-  المخدش 
C-اللون                                                                           D- االنفصام   

  -لون مسحوق المعدن يسمى   : .6

A- الصالدة                                                                     B- اللون 
C-المخدش                                                                      D- البريق 

يختبرها وانتاج الفقاقيع. ما الخاصية التي كان  بالفورانسكب أحد الطالب سائل ما على معدن وبدأ المعدن  .7
 ؟الطالب

     A-االنقسام                                                                           B-الصالبة 

     C-التفاعل مع الحمض                                                             D-الكثافة   

 ما الخصائص األكثر أهمية في تحديد المعادن؟ .8

     A-                                                                   الوزن والشكلB-الشكل واللون 

     C-                                                                 البريق والمخدشD-الحجم والقدرة على الطفو 

 

 

 

 المعادن  



 

 ؟  لالجابة عن االسئلة التالية م الجدول التالى باستخدا -أوال:السؤال الثاني : 

     

اسم 
 المعدن

 التالك

 

 األلماس الكوراندوم التوباز  الكوارتز األرثوكليز األباتيت الفلوريت الكالسيت الجبس

درجة 
 الصالدة

   1 

 

    2      3       4      5      6               7      8       9   10   

 

 المقياس المعتمد لتحديد صالدة المعدن؟ ............................... . ما اسم1

 . ما المعدن األكثر صالدة؟ ............................... والمعدن األقل صالدة؟ ..............................2

 ................................ اذكر اسماً واحداً للمعادن التي يمكن لمعدن الكالسيت أن يخدشها 3

 . اذكر اسماً واحداً للمعادن التي ال يمكن لمعدن التوباز أن يخدشها ...............................4

 . إذا كان المعدن يخدش الفلوريت ويخدشه األرثوكليز فإن درجة صالدته ................. ويسمى ...................5

 

 المفردات التالية إلكمال أوجه الشبه واالختالف بين المعادن والعظام:استخدم  -ثانيا:

 د. تتكون في أجسام الحيوانات      عناصرج. تحتوي على       ب. تتكون في القشرة األرضية.        أ. صلبة. 

 

 

 

 صوب ما تحته خط في كل مما يلي بكتابة الكلمة الصحيحة بين القوسين : -السؤال الثالث :

 )............................................(                                      .عضويةتتشكل المعادن من مواد . 1

 )............................................(                                        .شمعي. معدن الكوارتز له بريق 2

  )............................................(                                  .كراتشكل  بلورات ملح الطعام على. 3

 



 -استدل علميا على كال مما يلى ::   ثانيا

 

 ال تعتبر العظام من المعادن   ؟ -1

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 ال يعد الفحم من المعادن      ؟ -2

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 ؟  ميز بين لون المعدن ومخدشه     -الثا:ث

...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 


